ONDERBEWINDSTELLING
als u ernstig ziek
wordt, in coma raakt
of dement wordt

Veel mensen hebben al een testament gemaakt en daarin geregeld wat er na hun
overlijden moet gebeuren met hun bezittingen. Maar wat gebeurt er als u ernstig
ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Dan is het onmogelijk zelf uw zaken nog
te regelen. Helaas komt uw partner/kind(eren) dan vaak in een lastige situatie.
Als u voor deze omstandigheden niets regelt, zal de rechter bepalen wie het beheer
krijgt over uw bezittingen en wordt een bewindvoerder aangesteld. Zelfs wanneer u
in gemeenschap van goederen getrouwd bent of samenwoont zal de rechter hierover
moeten beslissen.
Deze bewindvoerder beheert uw bezittingen vanaf het moment dat hij door de
rechter wordt aangewezen. De bewindvoerder moet ieder jaar verantwoording aan
de rechter afleggen over de werkzaamheden en uitgaven die hij doet. Voor uitgaven
boven een bepaald bedrag moet de bewindvoerder zelfs apart toestemming aan de
rechter vragen.
Het is goed om te weten dat deze regels en verplichtingen ook gelden als uw
echtgenoot/partner of een kind tot bewindvoerder wordt benoemd. U kunt zich
voorstellen dat rechterlijke toezicht in sommige gevallen nodig is. Maar in heel veel
gevallen juist niet wenselijk!
Wilt u meer weten over de gevolgen van een onderbewindstelling, bel dan
(0314) 37 22 22 of ga naar vwdknotarissen.nl/onderbewindstelling
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LEVENSTESTAMENT

ALS U HET zelf STRAKS
NIET MEER KUNT REGELEN!

Als u een onderbewindstelling wilt voorkomen, kunt u een levenstestament
(algehele volmacht) laten opstellen door de notaris. In het levenstestament geeft
u zelf al volmacht aan iemand die u het beheer van uw vermogen toevertrouwt.
Als u getrouwd bent of samenwoont, wordt deze volmacht vaak verleend aan de
andere echtgenoot/partner en, als deze er niet (meer) is, aan de kinderen samen.
Op deze manier voorkomt u dat uw echtgenoot/partner een aparte boekhouding
moet gaan bijhouden en ieder jaar aan de rechter goedkeuring moet vragen over
het beheer.
Wilt u meer weten over het opstellen van het levenstestament? Of heeft u andere
vragen op het gebied van familiezaken zoals bijvoorbeeld:
• is het wenselijk in mijn situatie een testament te maken?
• is mijn testament nog up-to-date?
• betalen mijn erfgenamen straks te veel belasting na mijn overlijden?
• zijn de huwelijkse voorwaarden nog geschikt in mijn huidige situatie?
Neem dan contact op met ons of ga naar vwdknotarissen.nl/levenstestament
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